Hermed indbyder Østdanmarks BordTennis Union til

POINTSTÆVNE - FINALE
FOR UNGDOM
Lørdag den 16. april og søndag den 17. april 2016
i Valbyhallen, Julius Andersensvej 3, 2450 København SV
HVEM KAN
DELTAGE:

Alle spillere, som har deltaget i sæsonens pointstævner for ungdom.
Dame ungdomsspillere kan ved siden af en dame ungdomsrække også
deltage i en herre ungdomsrække efter spillestyrke, mens herre
ungdomsspillerne kun må deltage i én række.

RÆKKER:

Herre ungdom A, B, C, D og E, samt dame ungdom A og B.
ØBTU´s sekretariat placerer spillerne i de 7 rækker efter placeringerne i
sæsonens pointstævner, idet der dog er kigget på spillerens gennemsnitlige
placering. Dame ungdomsspillerne bliver indplaceret i både en dame
ungdoms- og i en herre ungdomsrække.

AFVIKLING:

I alle rækker spilles der i indledende puljer med 4-5 spillere i hver pulje. Nr.
1 og 2 i puljerne går videre til et A-slutspil om pointstævne-mesterskabet,
mens resten af puljens spillere går videre til et B-slutspil.
Der er derfor garanti for minimum 4 kampe.

SPILLEDAGE:

Herre ungdom C, D og E samt dame ungdom A spilles lørdag.
Hr.ungdom E-rækken starter kl. 09.30, hr.ungdom D-rækken starter
kl.09.30, Hr.ungdom C-rækken starter kl. 14.00 og da.ungdom A-rækken
starter kl. 14.00.
Herre ungdom A og B samt dame ungdom B spilles søndag.
Hr.ungdom B-rækken starter kl. 9.30, da.ungdom B-rækken starter kl.
09.30, og hr.ungdom A-rækken starter kl.13.30.

LODTRÆKNING: Sker på stævnedagen via DBTU's stævneprogram.
PRÆMIER:

Der vil være individuelle sportspræmier, alt efter, hvor mange, der tilmelder
sig den enkelte række.

PROGRAM:

Program med deltagere, inddelt i de 7 rækker, offentliggøres på ØBTU´s
hjemmeside: www.oebtu.dk ca. 3 uger før finalestævnet.

STARTPENGE:

Kr. 75,- pr. spiller incl.depotgebyr og excl. mikrogebyr til DBTU på kr. 10,-.

TILMELDING:

Tilmelding og betaling sker via Bordtennisportalen SENEST ONSDAG
DEN 13. APRIL 2016.

OPLYSNINGER:

Kan fås ved henvendelse til sekretariatet,  50 57 37 28 eller Peter Tranto,
 30 27 99 95.

Med venlig hilsen

ØBTU's turneringsudvalg

